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 چک لیست ػوَهی

     1 1 ضٌاسٌس؟  زر هرکس اخرا ضًَس را هیّای هسیریت ذطر تالیا کِ تایس ِ کارکٌاى هرکس تْساضتی زرهاًی ترًاه 1

     3 2 خلسات فػلی کویتِ تْساضت کارگرٍُ هرکس تِ غَرت فػلی ٍ هٌظن ترگسار ضسُ است؟ 2

     1 3 هرکس تسٍیي ضسُ ٍ تر رٍی تَرز رئیس هرکس ًػة ضسُ است؟ ICSچارت  3

     1 3 ٍخَز زاضتِ ٍ تِ رٍز ضسُ است؟ ICSاطالػات چارت  4

     2 3 ًمطِ ذطر هرکس رسن ضسُ ٍ کارکٌاى از آى اطالع زارًس؟ 5

     3 2 هاًَر آهازگی زر تراتر تالیا زر هرکس پیص تیٌی ضسُ ٍ اًدام ضسُ است؟ 6

     2 2 هاُ یکثار تِ هرکس تْساضت ضْرستاى ارسال ضسُ است؟ 6گسارش ػولکرز ترًاهِ هسیریت ذطر تالیا ّر  7

     1 2 گسارش ضاذع ّای ترًاهِ هسیریت ذطر تالیا تِ ستاز ضْرستاى تِ غَرت فػلی ارسال ضسُ است؟ 8

 (DARTچک لیست ترًاهِ آهازگی ذاًَار)

     1 2 زستَرالؼول ترًاهِ آهازگی ذاًَار زر تراتر تالیا زر هرکس ٍخَز زارز؟ 9

     1 2 پَستر ٍ تٌرّای آهازگی ذاًَار زر تراتر تالیا  زر هحل هٌاسة ًػة ضسُ است؟ 11

     1 1 ذػَظ اخرای ترًاهِ آهازگی ذاًَار آگاّی زارًس؟کارکٌاى هدری ترًاهِ  زر  11

     1 2 ترًاهِ آهَزضی آهازگی ذاًَار زر هرکس پیص تیٌی ضسُ است؟ 12

     3 2 آهَزش راتطیي زر ذػَظ آهازگی ذاًَار اًدام ضسُ است؟ 13

     1 2 فرم ّای ترًاهِ آهازگی ذاًَار زر هرکس ٍخَز زارز؟ 14

     1 2 ضاذع هیساى آهازگی ذاًَار زر هرکس تِ غَرت فػلی ٍ تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟)تررسی فرم ذطی( 15

     1 2 هحاسثِ ضسُ است؟ضاذع پَضص ترًاهِ آهازگی ذاًَار زر هرکس تِ غَرت فػلی ٍ تِ زرستی  16

 (SARAچک لیست ترًاهِ ارزیاتی ایوٌی تسْیالت تْساضتی )

     1 2 زستَرالؼول ترًاهِ ارزیاتی ایوٌی تسْیالت تْساضتی زر هرکس ٍخَز زارز؟ 17

     1 2 ارزیاتی ایوٌی زر هرکس اًدام ضسُ است؟ 18

     1 2 ضاذع آهازگی ػولکرزی هرکس تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟ 19

     1 2 ضاذع ایوٌی سازُ ای هرکس تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟ 21

     1 2 ضاذع ایوٌی غیرسازُ ای هرکس تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟ 21

     1 2 سطح ایوٌی هرکس تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟ 22

     1 2 زیح )پاًل( هرتَط تِ ترًاهِ ارزیاتی ذطر زر هرکس ًػة ضسُ است؟ 23

     1 2 هرتػات خغرافیایی هرکس تِ زرستی استرراج ٍ زر هحل هٌاسة زرج گرزیسُ است؟ 24

 (DSSچک لیست ترًاهِ ًظام هرالثت تالیا )

     1 2 زستَرالؼول ترًاهِ ًظام هرالثت تالیا زر هرکس ٍخَز زارز؟ 25

     1 2 فرم ّای ترًاهِ ًظام هرالثت تالیا زر هرکس ٍخَز زارز؟ 26

     1 2 گسارش هراطرات هرکس )زر غَرت ٍلَع( ٍ یا گسارش غفر فػلی تِ هرکس تْساضت ضْرستاى ارسال ضسُ است؟ 27

     2 2 ضاذع ّای ترًاهِ ًظام هرالثت تالیا زر هرکس تِ زرستی هحاسثِ ضسُ است؟ 28

     2 2 آهار اطالػات پایِ تْساضتی تسرستی استرراج گرزیسُ است؟ 29

 (EOPچک لیست ترًاهِ تسٍیي پاسد زر ضرایط اضطراری )

     1 3 خؼثِ کلیس ٍ زستَرالؼولْا )خؼثِ سرخ( تا ٍسایل هَرز ًیاز زر هحل هٌاسة ًػة ضسُ است؟ 31

     2 2 چک لیست شًراتَر ٍ سیستن ترق اضطراری تِ زرستی تکویل ضسُ است؟ 31

     2 2 چک لیست هرسى شذیرُ آب تِ زرستی تکویل ضسُ است؟ 32

     3 2 ترًاهِ پاسد زر ضرایط اضطراری زر هرکس تسٍیي ضسُ است؟ 33

     3 2 الساهات هتؼالة تسٍیي طثك ترًاهِ تسٍیي ضسُ اًدام ضسُ است؟ 34
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